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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Hägglund (S), ej § 1 och ej § 5 

Bengt Holm (S), ej § 5 

Sylvi Lundberg (S) 

Emilia Barsk (S) 

Daniell Andersson (V) 

Carinne Sjöberg (L) 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Anders Linder, verksamhetschef 

Åsa S Boman, verksamhetschef 

Monia Sundelin, controller, §§ 3-8 

Monica Svonni, enhetschef, del av § 2, §§ 3-8 

Klara Enmark, fritidskonsulent, del av § 2, §§ 3-5 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent, del av § 2, §§ 3-5 

Sofie Wennberg, fritidskonsulent, del av § 2, §§ 3-5 

Mikael Nordfeldth, personalföreträdare för Kommunal Umeå, §§ 1-2, del av 

§ 7, § 8 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 

Kommunrevisionen § 2 

Lennart Salomonsson (KD), kommunrevisor 

Marie Sandström-Öhberg (C), kommunrevisor 

Petter Frizén, verksamhetsrevisor EY 

Max Stenman, verksamhetsrevisor EY 
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§ 1 
Diarienr: FN-2022/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg: 

 

Gabriel Farrysson (M): Uppföljning av fritidsnämndens ansökningar till 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet 2022. Punkten behandlas under 

Information och rapporter i samband med avsnittet Fritidsdirektören 

informerar. 

 

Solveig Granberg (C): Fråga kring politiska ungdomsförbund. Frågan 

behandlas under ärendet Fritidsverksamhet prioriterade grupper, 

verksamhetsstöd 2022 del 1. 

 

Daniell Andersson (V): Fråga kring datum för fritidsnämnden i april. 

Frågan inskickad till nämndsekreterare innan nämnden, behandlas under 

Information och rapporter. 

 

att till protokollet notera att Ari Leinonen (S) anmäler jäv i ärende 5. Ari 

Leinonen (S) anmäler jäv i samma ärende för Anders Hägglund (S) som 

ansluter senare till sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig 

person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid 

nämndens behandling av ärendet. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 2 
Diarienr: FN-2021/00116 

Revisionsdialog fritidsnämnden 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga dialogmötet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I dokumentet Revisionsplan 2021 beskriver kommunrevisorerna vid Umeå 

kommun sitt arbete. 

 

” Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, 

revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till 

ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda. 

 

Den årliga granskningen av verksamheten genomförs genom 

grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av 

delårsrapport och årsredovisning. 

 

Den grundläggande granskningen genomförs genom att fortlöpande ta del 

av mål- och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt genom 

djupare dialogmöten med nämnder och verksamhet. Vidare granskas 

nämndernas interna kontroll.” (Revisionsplan 2021, Umeå kommun, 

Kommunrevisorerna, sid 2). 

 

”Dialogmöten med presidier, styrelse och nämnder 

Som ett led i den grundläggande granskningen träffar revisorerna presidier, 

styrelse och nämnder under året. Specifika frågor tas upp med varje 

nämnd, vilka fastställs inför dialogmötena. 

 

Frågeformulär och möte med presidier 

En del av den grundläggande granskningen utgörs av att ett formulär 

skickas till styrelsens och nämndernas presidium. Formuläret innehåller 
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både generella och nämndspecifika frågor. Formuläret innehåller även ett 

avsnitt där styrelsens och nämnders presidium ska genomföra en 

självskattning rörande frågor om mål, uppföljning och intern kontroll. Vid 

det efterföljande mötet mellan revisionen och presidierna redovisas och 

diskuteras svaren på frågorna. 

 

Enkät till ledamöter i styrelse/nämnder 

Inom ramen för den grundläggande granskningen skickas även en enkät ut 

till styrelsens och nämndernas samtliga ledamöter, ordinarie och ersättare. 

Frågorna i enkäten rör huvudområdena målstyrning, ekonomistyrning och 

intern kontroll. 

 

Dialogmöten med styrelse och nämnder 

Revisionen genomför också dialogmöten med styrelse och nämnder där 

samtliga ledamöter, ordinarie och ersättare, är kallade. Vid dialogmötet 

redovisas resultatet av enkäten samt att det förs en dialog kring styrelsens 

eller nämndens syn på året som gått, hur styrelsen eller nämnden ser på 

framtiden, samt eventuella övriga frågor från revisionen. 

 

Skriftlig rapport 

Resultatet av presidiernas genomförda självskattning, resultatet av 

enkäter, analys av styrelser och nämnders dokumentation samt övrig 

information som revisionen fångat upp under året, sammanställs i en 

rapport som skickas till styrelser och nämnder för kännedom.” 

(Revisionsplan 2021, Umeå kommun, Kommunrevisorerna, sid 5). 

 

Inför presidiets dialog med revisionen i september besvarade presidiet ett 

fråge- och bedömningsformulär. 

 

Revisionsdialogen med fritidsnämnden var ursprungligen planerad att 

genomföras i december 2021 men flyttades fram till januari 2022. 

 

Inför dialogmötet med fritidsnämnden önskar kommunrevisionen att de 

förtroendevalda tar del av två dokument: Enkätsammanställning av de svar 

som nämnden lämnat samt svaren i fråge- och bedömningsformuläret som 

tidigare skickats in av presidiet till revisionen. 
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Beslutsunderlag 
Underlag för nämnddialog - enkätresultat 

Fråge- och bedömningsformulär grundläggande granskning fritidsnämnden 

2021 
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§ 3 
Diarienr: FN-2021/00158 

Rättighetsfrågor, verksamhetsstöd 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja bidrag till verksamhet för rättighetsfrågor för verksamhetsåret 

2022 i enlighet med Föreningsbyråns förslag nedan. 

 

att kvarvarande medel flyttas över till budget för fritidsnämndens 

utvecklingsstöd. 

Ärendebeskrivning 

Målsättning med stödet är att stötta föreningar i att vara röstbärare och 

värna rättigheter, stötta föreningar med koppling till 

diskrimineringslagstiftning som kan bidra med expertkunskap och 

informationsspridning till allmänheten samt underlätta för föreningar med 

koppling till diskrimineringslagstiftning att skapa samverkan och sociala 

nätverk. 

 

Följande områden kan ligga till grund för stöd: 

Funktionsnedsättning, ålder, nationella minoriteter, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning och kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning. 

 

Totalt 53 föreningar har sökt verksamhetsstöd för rättighetsfrågor för 

2022. Budgeten för bidraget är 1 987 114 kr, ansökt belopp 3 202 965 kr 

och förslag till fördelning är 1 934 300 kr. 

 

Diskrimineringsgrund Föreningens namn Förslag till bidrag 

Funktionsnedsättning Afasiföreningen 79 000 kr 

  Astma & Allergiföreningen 17 000 kr 

  Attention 10 000 kr 

  Betula 15 000 kr 

  Demensföreningen 30 000 kr 
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  DHR 32 000 kr 

  Diabetesföreningen 35 000 kr 

  Elöverkänsligas förening 11 000 kr 

  Frisk och Fri 70 000 kr 

  FUB 57 000 kr 

  Funktionsrätt Umeå 315 000 kr 

  Hjärt och lung Umeå 120 000 kr 

  Hörselskadades förening 32 000 kr 

  ILCO 16 000 kr 

  Neuroförbundet 18 000 kr 

  Parkinson Umeå 40 000 kr 

  Psoriasisförbundet 30 000 kr 

  RBU 20 000 kr 

  RSMH 73 000 kr 

  RTP 40 000 kr 

  SRF 22 000 kr 

  Strokeföreningen 15 000 kr 

  Umeå Finska Synskadade 14 000 kr 

  Hjärnkraft Umeå 10 000 kr 

  Ideella föreningen 
Kärngården 

15 000 kr 

  Noaks ark 15 000 kr 

  Umeå 
Teckenspråksförening 

18 000 kr 

Ålder SPF Skärgården Holmsund-
Obbola 

20 000 kr 

  PRO Teg 34 000 kr 

  PRO Hörnefors 15 000 kr 

  SPF Sydporten Hörnefors 10 000 kr 

  Ersboda PRO 18 000 kr 

  SPF Seniorerna Rönnen 15 000 kr 

  Barnrättsbyrån 100 000 kr 

  BRIS 100 000 kr 

  PRO Obbola 20 000 kr 

  PRO Umeå City 17 000 kr 

  RPG Kommunförening 
Umeå 

8 000 kr 

  PRO Backen 25 000 kr 

  PRO Umeå Östra 15 000 kr 

  SPF Seniorerna Björken 19 000 kr 
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  SPF Sävarådalen 
pensionärsförening 

5 000 kr 

  PRO Sävar 20 000 kr 

  SKPF, avdelning 45 40 000 kr 

  PRO Berghem 7 300 kr 

  SPF Umeå Norra 17 000 kr 

  PRO Holmsund 15 000 kr 

Nationella 
minoriteter 

Tornedalningar i Umeå 30 000 kr 

  Sinti Roma Råd 30 000 kr 

  Finska Klubben 32 000 kr 

Kön, sexuell läggning RFSL Umeå 78 000 kr 

  RFSU Umeå 70 000 kr 

  MÄN för jämställdhet 
Umeå 

5 000 kr 

  TOTALT: 
1 934 300 kr 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Rättighetsfrågor Verksamhetsstöd 2022 

Bilaga 2 Presentation föreningar rättighetsfrågor verksamhetsstöd 2022 

Beredningsansvariga 

Sofie Wennberg, fritidskonsulent 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent 

Klara Enmark, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 4 
Diarienr: FN-2021/00159 

Fritidsverksamhet prioriterade grupper, 

verksamhetsstöd 2022 del 1 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  
 
att bevilja bidrag till fritidsverksamhet för prioriterade målgrupper för 

verksamhetsåret 2022 i enlighet med Föreningsbyråns förslag nedan. 

Ärendebeskrivning 

Målsättning med stödet är att främja en god folkhälsa för prioriterade 
grupper, förebygga olika hälsoproblem, stödja utsatta målgrupper, 
engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet, stötta ungdomar att 
engagera sig i politiska frågor, öka mångfalden i föreningslivet samt att  
göra fritidsverksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  
 
Verksamheten ska rikta sig till någon av följande prioriterade grupper:  

• Personer med funktionsnedsättning. 

• Politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i 
kommunfullmäktige. 

• Nyanlända i alla åldrar. 

• Barn och ungdomar i åldern 7–25 år.  
 
Handläggningen av inkomna ansökningar utgår från ovan prioriterade 
målgrupper och ansökningarna har kategoriserats utifrån dessa i följande 
områden:  
 

• Inkludering funktionsnedsättning  

• Politiskt ungdomsförbund  

• Inkludering nyanlända/integration  

• Barn och unga  
 

Beslut om verksamhetsstöd för området ”Barn och unga” tas i ett eget 

beslut benämnt ”del 2”. 
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Budget för verksamhetsstödets samtliga fyra områden är 1 818 606 kr.  
Summan av förslagen i del 1 och del 2 är 1 818 542 kr. Totalt har 31 
föreningar ansökt om verksamhetsstödet och 29 av dessa föreslås att 
beviljas stöd till sin verksamhet. I detta beslut behandlas ansökningar från 
totalt 23 av dessa föreningar. 
 
Kvarvarande medel efter förslag till fördelning i del 1 och del 2 är 64 kr. 
 

Område Föreningens namn Förslag till 
bidrag 

Inkludering 
funktionsnedsättning 

KFUM Aequalis 25 000 kr 

 Parasport Umeå 120 000 kr 

 IBF Dalen/Ume Flyers 50 000 kr 

 Umedalens IF 10 000 kr 

 MSK United 75 000 kr 

 Hjälteföreningen 45 000 kr 

 IKSU Kampsport 15 000 kr 

 Umeå Skytteförening 40 000 kr 

 IKSU Rullstolsinnebandy 15 000 kr 

Politiskt ungdomsförbund MUF Umeå 50 799 kr 

 SSU Umeå 86 817 kr 

 LUF Västerbotten 23 563 kr 

 Socialistisk ungdom 15 782 kr 

 Ung Vänster 50 799 kr 

 KDU 15 782 kr 

Inkludering 
nyanlända/integration 

 
Mama Africa 

 
40 000 kr 

 Eritreanska föreningen i 
Umeå 

 
30 000 kr 

 Multikultiföreningen 0 kr 

 Polska Föreningen PIAST 15 000 kr 

 Ariana 40 000 kr 

 Ersboda Slöjdförening 188 000 kr 

 Eritreanska 
kvinnoföreningen 

 
12 000 kr 

 Etiopiska stöd- och 
integrationsgruppen 

 
15 000 kr 

  TOTALT:  
978 542 kr 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Förslag till fördelning, Verksamhetsstöd till fritidsverksamhet för 

prioriterade grupper 2022 del 1 

Bilaga 3 Presentation föreningar, Prioriterade grupper 

Beredningsansvariga 

Klara Enmark, fritidskonsulent  
Sofie Wennberg, fritidskonsulent  
Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning uppmärksammar Solveig Granberg (C) att det 

i bilaga 1 inte framkommer hur många medlemmar Socialistisk Ungdom har 

och undrar hur det förhåller sig med den saken. Klara Enmark redogör att 

Föreningsbyrån missat att fylla i uppgiften i beslutsunderlaget och upplyser 

om att Socialistisk Ungdom har 15 medlemmar, styrelsen består av fyra 

personer. 

Beslutet ska skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 5 
Diarienr: FN-2021/00159 

Fritidsverksamhet prioriterade grupper, 

verksamhetsstöd 2022 del 2 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  
 
att bevilja bidrag till fritidsverksamhet för prioriterade målgrupper för 

verksamhetsåret 2022 i enlighet med Föreningsbyråns förslag nedan. 

 

att kvarvarande medel flyttas över till budget för fritidsnämndens 

utvecklingsstöd. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ari Leinonen (S) och Anders Hägglund (S) under 

handläggningen och beslutet i detta ärende. 

Ärendebeskrivning 

Målsättning med stödet är att främja en god folkhälsa för prioriterade 
grupper, förebygga olika hälsoproblem, stödja utsatta målgrupper, 
engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet, stötta ungdomar att 
engagera sig i politiska frågor, öka mångfalden i föreningslivet samt att  
göra fritidsverksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  
 
Verksamheten ska rikta sig till någon av följande prioriterade grupper:  
 

• Personer med funktionsnedsättning.  

• Politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i 
kommunfullmäktige.  

• Nyanlända i alla åldrar.  

• Barn och ungdomar i åldern 7–25 år.  
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Handläggningen av inkomna ansökningar utgår från ovan prioriterade 
målgrupper och ansökningarna har kategoriserats utifrån dessa i följande 
områden:  
 

• Inkludering funktionsnedsättning 

• Politiskt ungdomsförbund 

• Inkludering nyanlända/integration 

• Barn och unga 
 

Beslut om verksamhetsstöd för de tre första områdena tas i ett eget beslut 

benämnt ”del 1”. 
 

Budget för verksamhetsstödets samtliga fyra områden är 1 818 606 kr.  
Summan av förslagen i del 1 och del 2 är 1 818 542 kr. Totalt har 31 
föreningar ansökt om verksamhetsstödet och 29 av dessa föreslås att 
beviljas stöd till sin verksamhet. I detta beslut behandlas ansökningar från 
totalt 8 av dessa föreningar inom området Barn och unga. 
 

Kvarvarande medel efter förslag till fördelning i del 1 och del 2 är 64 kr. 
 

Område Föreningens namn Förslag till bidrag 

Barn och unga Sävar IK, Sävarcamp 70 000 kr 

 Sandviks IK, Skärgårdscamp 120 000 kr 

 KFUM, Läger 220 000 kr 

 Röbäcks 4H-gård 140 000 kr 

 Umeå Biljardklubb 70 000 kr 

 Öppna Vyer 15 000 kr 

 Junis Umeå 205 000 kr 

 Stadsmissionen, Kumulus 0 kr 

  TOTALT: 840 000 kr 

Beslutsunderlag 

Bilaga 2 Förslag till fördelning, Verksamhetsstöd till fritidsverksamhet för 

prioriterade grupper 2022 del 2 

Bilaga 3 Presentation föreningar, Prioriterade grupper 

Beredningsansvariga 

Klara Enmark, Sofie Wennberg, Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulenter 

Beslutet ska skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 6 
Diarienr: FN-2021/00133 

Svar på remiss: Revisionens granskning av 

kommunens efterlevnad av barnkonventionen 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till yttrande över kommunrevisionens granskning 

av kommunens efterlevnad av barnkonventionen. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. 

Det innebär bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid 

bedömningar och beslut som påverkar barn. Varje nämnd ansvarar för att 

säkerställa att det finns en tillräcklig struktur och internkontroll för att leva 

upp till de krav som anges i barnkonventionen.  

 

Kommunrevisionen har till uppdrag att granska de verksamheter som 

styrelser, nämnder och kommunala bolag bedriver. Under 2021 har de 

granskat hur kommunstyrelse och nämnder efterlever barnkonventionen. 

Arbetet har resulterat i en granskningsrapport som alla nämnder har 

möjlighet att yttra sig över. En ambition i revisorernas arbete är att deras 

rekommendationer ska kunna användas av verksamheterna för att 

åstadkomma effekter i arbetet med ständiga förbättringar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till yttrande 

Bilaga 2. Granskningsrapport från kommunrevisionen 

Bilaga 3. Kortversion av granskningsrapporten 

Beredningsansvariga 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 7 

Diarienr: FN-2022/00003 

Information och rapporter januari 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Driftram 2023 och investeringsplan 2023-2026 

Monia Sundelin, controller 

 

Fråga från Gabriel Farrysson (M): Uppföljning av fritidsnämndens 

ansökningar till utvecklingsanslaget för social hållbarhet 2022. 

Ari Leinonen (S) och Stefan Hildingsson ger en nulägesbeskrivning. 

 

Fritidsdirektören informerar: 

• Lägesrapport med anledning av coronapandemin 
Distansarbete och digitala möten till 31 mars. 
Politiska möten på distans t o m 31 mars. 
Högsta ledningen i stabsläge från 19 januari. 
Omdisponering av medarbetare från icke samhällsviktiga verksamheter 
till samhällsviktig verksamhet. Fritid bereder frågan. 
Justerad matchtaxa p g a pandemin. 
Hantering av löpande frågor från föreningar och företag. 

• Planer på multifunktionell utomhusarena på Ersmarksberget. 
Förstudie ska vara klar i slutet av februari 2022. 

• Rally-VM i Umeå 24-27 februari – lägesrapport. 
 
Fråga från Daniell Andersson (V): Datum för fritidsnämnden i april 
sammanfaller med påsklovet. 
Stefan Hildingsson informerar att hänsyn normalt sett inte brukar tas till 
lov vid planeringen av datum för nämnderna. 

Beredningsansvariga 
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 8 

Diarienr: FN-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut januari 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden januari, dnr: FN-2022/00004-2 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Under perioden 2021-10-01—12-31 har en personuppgiftsincident 

rapporterats och utretts, incidenten föranledde ingen anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten, dnr: FN-2022/00004-3 

 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 § 251 ”Förslag till planeringsdirektiv 

inför 2023 – Anvisning till nämnders och bolags yttrande”, dnr: FN-

2021/00147-4 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts beslut 2021-12-14 § 424 

”Tack till kommunanställda som arbetat under Coronapandemin”, dnr: FN-

2021/00002-197 

 

Byggnadsnämndens (BN) beslut 2021-12-16 § 444 ”Tillsyn för underspända 

limträtakstolar – utökad tillsyn”, dnr: FN-2021/00031-12 
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BN beslut 2021-12-16 § 445, ”Tillsyn för underspända limträtakstolar – 

utökad tillsyn”, dnr: FN-2021/00031-13 

 

BN beslut 2021-12-16 § 446, ”Tillsyn för underspända limträtakstolar – 

utökad tillsyn”, dnr: FN-2021/00031-14 

 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2021-12-20 § 290, ”Arbetsmiljöpolicy för 

Umeå kommun”, dnr: FN-2022/00002-2 

 

KF beslut 2021-12-20 § 291, ”Delprogram kamerabevakning – Umeå 

kommuns användning av kamera för bevakning”, dnr: FN-2022/00002-3 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 


